لتعزيز الشفافية والحوكمة والحد من المخاطر

سوق أبوظبي العالمي يطلق الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول
المشفرة
أبوظبي 25 ،يونيو  :2018أطلق سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،اليوم
الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشفرة الفورية التي تتم عبر البورصات ،وأمناء الحفظ،
وغيرهما من جهات الوساطة ضمن سوق أبوظبي العالمي ،وذلك بعد استكمال سلطة تنظيم
الخدمات المالية التابعة للسوق بنجاح للفترة الاستشارية بنهاية مايو الماضي وتلقي آراء وملاحظات
الجمهور والمختصين على مقترح الإطار التنظيمي الجديد.
وتم تصميم الإطار التنظيمي للتعامل بفعالية مع كافة المخاطر الرئيسة المرتبطة بأنشطة
الأصول المشفرة الفورية مثل مكافحة غسل الأموال ،وتمويل الإرهاب ،وحماية المتعاملين،
وحوكمة التكنولوجيا ،والحفظ الآمن لهذه الأصول ،حيث تم تطوير النظام وفق أفضل الممارسات
العالمية المتاحة للحد من مخاوف الهيئات التنظيمية ،والمؤسسات والشركات ،والمستثمرين من
خلال فرض اجراءات رقابية مناسبة على أنشطة الأصول المشفرة ،والمساهمة في تعزيز الشفافية
والنزاهة والثقة المتصلة بمثل هذه التعاملات.
وشهدت الورقة الاستشارية التي طرحها سوق أبوظبي العالمي حول مقترح الإطار التنظيمي
الجديد ،مشاركة واسعة وايجابية من أطراف عالمية ومحلية ،حيث قام السوق بعد مراجعة
التعليقات والملاحظات المستلمة بعمل عدة تعديلات على المقترح التنظيمي أهمها تطبيق
رسوم القيمة اليومية للتداول المفروضة على بورصات الأصول المشفرة وفقا للمقياس المتدرج.
وقال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي:
"لمسنا اهتماما كبيرا من طرف البورصات وأمناء الحفظ والوسطاء وغيرهم من الأطراف المعنية
عالميا واقليميا بإطار عملنا الجديد الذي يلبي تطلعات كافة الباحثين عن إطار تنظيمي متكامل
لأنشطة تعاملات الأصول المشفرة المباشرة مصمم وفقا لأعلى المعايير التي تعزز ثقة الأسواق
وشفافية وسلامة مثل هذه التعاملات".
وأضاف" :يدعم إطلاق إطار العمل الجديد جهودنا المستمرة لتعزيز جوانب الحوكمة والرقابة
والشفافية فيما يتصل بأنشطة الأصول المشفرة ،كما يجعل سوق أبوظبي العالمي وجهة جذابة
ومفضلة للمتعاملين بالأصول المشفرة .وتتماشى هذه الخطوة مع تعاوننا مع أبرز الهيئات
التنظيمية العالمية ،وتؤكد على أهمية معالجة المخاطر والتحديات الرئيسة المرتبطة بتعاملات
الأصول المشفرة لجعلها أكثر تنظيما وقبولا عالميا".

وفي سياق متصل ،كشفت سلطة تنظيم الخدمات المالية عن إطلاق الدليل الإرشادي المتكامل
حول تنظيم أنشطة الأصول المشفرة في سوق أبوظبي العالمي لتقديم معلومات وتفاصيل
شاملة لكافة المؤسسات المعنية ،كما طرحت نماذج تقديم طلبات عمل للأطراف المهتمة
بتشغيل أنشطة ذات صلة بالأصول المشفرة عبر منصة سوق أبوظبي العالمي.
ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي ،وطلبات التقديم ،والأنظمة والقوانين من خلال الرابط
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يذكر أن إطلاق الإطار التنظيمي الجديد لأنشطة الأصول المشفرة يأتي في إطار الالتزام المستمر
لسوق أبوظبي العالمي لدعم التنوع الاقتصادي ،وتطوير أنظمة متكاملة لتحقيق استقرار
واستدامة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات ،وتحفيز الابتكار في إطار الضمانات
التنظيمية المتناسبة مع المخاطر ،وتلبية كافة احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في
الأسواق المالية.
 انتهى -ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ،ممارسة أعماله
رسميا في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءا محوريا من رؤية أبوظبي
الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دورا هاما في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال
على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا وغيرها من مناطق
العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم الخدمات المالية،
ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية
في العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على النشاط في مجالات رئيسة
تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،والابتكار المالي .ويتيح سوق
أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات
عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم الإنجليزي.
وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين بجائزة
"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق
رأس المال بالمنطقة وفقا لجوائز "جلوبال انفستور".
ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية
تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحلات تجارية ،وفنادق
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